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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ας το πούμε με το όνομά του, ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ 

 

 

Μια ακόμα γυναικοκτονία. Την έλεγαν Νεκταρία. 

 

Η Επιτροπή Φύλου & Ισότητας της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. εκφράζει την έντονη 

ανησυχία της για τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των γυναικοκτονιών, δεκατριών συνολικά από 

την αρχή του έτους.  

 

Παρά την αυξανόμενη ορατότητα της φονικής έμφυλης βίας υπάρχει ακόμα αμφισβήτηση της 

εγκυρότητας του όρου γυναικοκτονία από τον κυρίαρχο Λόγο.  Η διαμάχη για τον ορισμό αφορά 

τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία κατανοεί το φαινόμενο –ουδέτερα, δηλαδή με όρους γενικής 

εγκληματικότητας ή έμφυλα. Ανθρωποκτονία μπορεί να συμβεί σε πολλές περιπτώσεις  

εγκληματικών ενεργειών, π.χ. στο πλαίσιο μιας ληστείας. Στις γυναικοκτονίες, το φύλο του θύματος 

είναι το κυρίαρχο κριτήριο στην επιτέλεση της ανθρωποκτονίας, η οποία λειτουργεί συνήθως ως 

τιμωρητική πράξη. Πρόκειται για εγκλήματα που διαπράττονται στην πλειοψηφία τους από 

άντρες του οικείου περιβάλλοντος και αποτελούν, συνήθως, την κατάληξη μιας σειράς βίαιων 

συντροφικών σχέσεων και έντονης οικογενειακής βίας, στο πλαίσιο βαθιά εμπεδωμένων 

πατριαρχικών σχέσεων εξουσίας και ανδροκρατικών αντιλήψεων .  

 

Πέρα από την αποδοχή του όρου της γυναικοκτονίας ευρύτερα στο δημόσιο λόγο πρέπει και σε 

νομικό επίπεδο να κατονομάσουμε σωστά αυτή την εγκληματική πράξη ώστε να δημιουργηθεί 

σχετικός νομικός μηχανισμός για τη θεσμική προστασία των γυναικών.  

 

Η Επιτροπή Φύλου & Ισότητας της Παιδαγωγικής Σχολής για την αντιμετώπιση των 

γυναικοκτονιών ζητά: 

 Την εισαγωγή του εγκλήματος της γυναικοκτονίας ως διακριτού αδικήματος  στο νέο 

Ποινικό Κώδικα. 

Αυτό  θα καταδείξει την έμφυλη  διάσταση του φαινομένου, αναδεικνύοντας το σεξιστικό κίνητρο 

της πράξης. Επιπρόσθετα, θα συμβάλλει στην επίγνωση της πραγματικότητας του φαινομένου και 

στην αντιμετώπισή του – τόσο σε κοινωνικό όσο και σε νομικό επίπεδο.  Θα βοηθήσει σε μεγάλο 

βαθμό στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, στη συλλογή και καταγραφή των δεδομένων, θα 

συμβάλει στην αποτελεσματικότητα των κρατικών αρχών, αφού θα υπάρχει πλέον ένα ξεκάθαρο 

πλαίσιο τυποποίησης ενώ θα τεθούν τα κριτήρια για το χαρακτηρισμό του εγκλήματος από τις 

δικαστικές αρχές. 



 

 Την εκπαίδευση /επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα φύλου γενικά και ειδικότερα  

σε θέματα έμφυλων ταυτοτήτων. 

 Η πορεία για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας περνάει μέσα από  τη προώθηση μιας νέας 

αντίληψης για τον ανδρισμό, μακριά από την τοξική αρρενωπότητα και η πρόληψη πρέπει να 

ξεκινά από την πρώιμη παιδική ηλικία. Το  σχολείο είναι ένα προνομιακό πεδίο παρέμβασης προς 

την κατεύθυνση της άρσης του σεξισμού και μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της έμφυλης βίας, 

που η ακραία της μορφή είναι η γυναικοκτονία. Το σχολείο μπορεί να αποτελέσει το πλαίσιο όπου 

τα παιδιά μπορούν να συγκροτήσουν τις έμφυλες ταυτότητές τους, αμφισβητώντας τα έμφυλα 

στερεότυπα και τις πρακτικές του ηγεμονικού ανδρισμού και θηλυκότητας, υπερβαίνοντας την 

έμφυλη ιεράρχηση. Τούτο βέβαια μας παραπέμπει στην αναγκαιότητα για μια αντισεξιστική 

εκπαίδευση ως ένα οργανικό τμήμα του οράματος για ένα δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο.  

 Τη συστηματική επιμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση 

περιστατικών  έμφυλης βίας   

 Την  ενίσχυση των τμημάτων εξάλειψης της ενδοοικογενειακής βίας της αστυνομίας και 

την κατάλληλη στελέχωσή τους  

 Την αύξηση των δομών καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών και γενικότερα την 

ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης των επιζωσών έμφυλης βίας 

 Την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με το 

φαινόμενο της έμφυλης βίας. 
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